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  وهذه معروفة يقال فالن ينفق بال حساب أي ينفق إنفاقا كثريا مث قال اهللا تبارك وتعاىل نعم

  ...الطالب

( ما اجتمع قوم  :النيب صلى اهللا عليه وسلمالثابت عن السلف أا مساجد وهي حمل هذا وهلذا قال  الشيخ: 
    آخره واملراد املساجد بال شكإىل في بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه فيما بينهم )

) ملا ذكر اهللا تعاىل أعمال هؤالء الرجال تلك (( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ) :مث قال اهللا تعاىل 

األعمال الفاضلة ذكر أعمال الذين كفروا ما شأم وهذا طريقة اهللا تعاىل يف كتابه إذا ذكر وصف املؤمن ذكر 

وصف النار أو بالعكس ألن القرآن مثاين تثىن  اوصف اجلنة ذكر بعدهذكر كس وإذا بعده وصف الكافر أو بالع

فيه املعاين ويقابل بعضها ببعض هذه واحدة وألن اإلنسان إذا ذكرت له أوصاف أهل اخلري وأوصاف أهل اجلنة 

  هلك أيضا قد يغلب عليه جانب الرجاء فيهلك وإذا ذكر صفات النار وصفات أهل الشر يغلب عليه اخلوف في

وهلذا اختلف أهل العلم هل األوىل أن يغلب اإلنسان جانب الرجاء أو جانب اخلوف أو جيعلهما سواء فقال 

ه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه ألنه إن غلب عليك اخلوف وقعت ام أمحد ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤ اإلم

ن مكر اهللا وكالمها طريق ال يليق باملؤمن وقال يف القنوط من رمحة اهللا وإن غلب عليك الرجاء وقعت يف األمن م

( ال يموتن أحدكم إال  :النيب صلى اهللا عليه وسلمبعض العلماء ينبغي للمريض أن يغلب جانب الرجاء لقول 
وينبغي للصحيح أن يغلب جانب اخلوف وقال آخرون ينبغي عند فعل املعصية أن  وهو يحسن الظن بربه )

ألنه لو غلب جانب الرجاء قال إن اهللا غفور رحيم وأرجوا أن يغفر اهللا يل ل ؟ وايش ألجيغلب جانب اخلوف 

أمن املعصية وعند فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء أن اهللا سبحانه وتعاىل يقبل منه ويثيبه حىت ال ييأس قال 

كذلك اعبد اهللا  ( ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة ) :النيب صلى اهللا عليه وسلمويدل على ذلك مثل قول 

وأنت على رجاء أن يتقبل منك وعلى كل حال هذا القول يف ظين أنه أرجح األقوال أن عندما يكون اإلنسان يف 

(( والذين يؤتون ما ءاتوا  :جانب التعبد وفعل العبادة يغلب الرجاء ما جيزم بالرجاء يف هذا ألن اهللا يقول
ن املعىن أنه يغلب هذا مع اخلوف وأما يف جانب فعل املعصية ) يعين خائفة أال يقبل منهم لكوقلوبهم وجلة )

فيغلب جانب اخلوف ألجل أال يقدم عليها معتمدا على الرجاء طيب على كل حال حنن شطحنا قليال لكن 

  قصدنا أن القرآن الكرمي يذكر اهللا تعاىل فيه هذا وهذا ليكون سري اإلنسان معتدال

ر اجمع قاع أي في فالة وهو شعاع يرى فيها نصف النه" ) اب بقيعة )(( والذين كفروا أعمالهم كسر  :قال 
السراب بالقيعة أظنكم تعرفونه  هذا تفسري للسراب والقيعة هي الفالة  " في شدة الحر يشبه الماء الجاري

 الرملية ال يكون فيها هذا الشيء لكن كلكم يف شدة احلر عندما تكون يف فالة من األرض قيعة مجع قاع خبالف
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هؤالء الكفار أعماهلم هكذا مثل السراب  صده القيعان ترى من بعد كأن يف ذلك اجلانب ماء فتظنه ماء فتق

((  )) ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى (( بالقيعة حيسبها الظمآن ماء وليست مباء كيف ذلك ألم يقولون
لذي يبعدهم عن اهللا حقيقة يظنونه يقرم من اهللا فيظنون أن هذا الشرك ا )) نا عند اهللاؤ ويقولون هؤالء شفعا

) نعم يظنوم (( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا )عز وجل يظنون هؤالء الشفعاء الذي سيتربءون منهم 

واال ال ؟ تتبعه ون أن النفس إذا تعلقت بالشيء على أنه شفيع أو على أنه مقرب له إىل اهللا تتبعه فشفعاء وتعر 

الظمآن يظنه الظمآن أي العطشان ماءا هذا تشبيه بليغ يعين أنه  حيسبهك هؤالء مثل السراب يف القيعة بال ش

اء قصده بشدة وهلف يشبه املال ال فإذا رأى ما ايقصده بشدة وهلف معتقدا أنه ينقذه العطشان حمتاج للماء و 

حتى إذا (( نفعه ما ذهب إليه لكن النتيجة ولوال أنه يظنه ي واال ال ؟ يظنه ينفعههل ألجل أن يدفع ضرورته به 
حاله حينئذ ؟ خيبة أمل عظيمة والعياذ  تتصورونمما حسبه إذا جاءه مل جيده شيئا ماذا  )) جاءه لم يجده شيئا

باهللا ال يتصورها أحد إنسان عطشان جاء إىل هذا السراب من بعيد والحظوا أيضا أن السراب ال يظهر يف 

يد أبعد ما تراه من مكان بعيد يريد أن يشرب فتكون النتيجة أنه ال جيد شيئا مما حسبه األماكن القريبة من بع

  عملهكذلك الكافر يحسب أن عمله كصدقة تنفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد  " يقول املؤلف
 سريع ووجد اهللا عنده أي عند عمله فوفاه حسابه أي أنه جازاه عليه في الدنيا واهللا ...أي لم ينفعه

طيب هذا الكافر يظن أن عمله ينفعه ومتثل املؤلف بذلك بالصدقة فيه نظر إال إذا  " الحساب أي المجازاة

أا تنفعهم وهي ال يظنون  الكفاريفعلها ضرب املثل فهذا صحيح هذا من مجلة األعمال اليت بذلك قصد 

ة بل حىت عبادة األصنام يظنوا تنفعهم تنفعهم ولكن ينبغي أن يقال هي أعم من ذلك ليس املراد فقط الصدق

ومع ذلك هذا كله ال  )) نا عند اهللاؤ ويقولون هؤالء شفعا(( ))  ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى(( 

  ينفعهم سوف ال جيدون شيئا مما يظنونه وحيسبونه 

فقد القى اهللا عز وجل وهلذا  عند هذا السراب ألنه اآلن وصل إىل املوت فإذا مات )) وجد اهللا عنده(( وقوله 

قال فوفاه حسابه هذا ظاهر السياق أما على رأي املؤلف فيجعل وجد اهللا عنده أي عند عمله تفريعا على قوله 

سراب بقيعة يحسبه ((  عام فكأن يقال والذين كفروا أي الكافر عمله كذا وكذالذين كفروا ألن الذين كفروا وا
والذين كفروا (( قوله لأي عند ذلك العمل  )) ده شيئا ووجد اهللا عندهالظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يج

فوفاه احلساب ولكن ظاهر اآلية أن الضمائر تعود على أقرب مذكور وهو هذا العطشان الذي وصل ))  أعمالهم

اء واهللا سريع احلساب حسام يعين جز   إىل املاء عطشان فلم جيد شيئا فسيهلك وجد اهللا عنده فوفاه حسابه

قرب وقت اازاة فتكون السرعة زمنية أو لعملهم وقوله سريع احلساب أي اازاة ما املراد بالسرعة هنا هل املراد 
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املراد إجناز احلساب فتكون السرعة عملية أو كالمها ؟ اهللا سريع احلساب هل املعىن يف حماسبته سريع أو معناه 

قل متاع الدنيا (( اإلنسان فهو قريب بىت وإن طال يف الدنيا حسابه للعباد قريب حيتمل كله فاحلساب قريب ح
((  :وكذلك عندما حياسب اهللا اخلالئق يوم القيامة حياسبهم يف نصف يوم كما قال اهللا عز وجل )) قليل

ٌر ُمْستَـَقرا َوَأْحَسُن َمِقيًال ) لك أم سيقيلون يف استنبط العلماء من ذ]24)[الفرقان:َأْصَحاُب اْلَجنِة يـَْوَمِئٍذ َخيـْ

منازهلم يف مثل ذلك اليوم ولكن على كل حال اليوم الذي أشار اهللا إليه مقداره مخسني ألف سنة ومهما يكن 

من ذلك ولكن مع هذا هذه السرعة عظيمة وقدرة بالغة حىت لو مخسني  من شيء فاهللا قادر على ما هو أبلغ

إىل آخره ما بني آدمي وجين وطري وغريهم يف نصف يوم ألف سنة مخسة وعشرين ألف سنة اخلالئق من أوهلم 

اآلن لو حياسب اإلنسان شخص يعامله ملدة سنة كم يبقى إذا كان احلساب دقيقا وكثريا يبقى مدة وقد يكون 

احلساب مضبوطا وقد يكون غري مضبوط أما حساب اهللا عز وجل فهو مع سرعته ال يغادر صغرية وال كبرية إال 

  لكافر عمل يريد التقرب إىل اهللا عز وجل أو مثل آخر أحصاها هذا مثل 

أو هنا ليست للشك بال ريب ملاذا ؟ ألن اهللا سبحانه وتعاىل منزه عن الشك  )) أو كظلمات في بحر لجي ((

، الشك إمنا يكون لقصور علم اإلنسان أو لقصور علم الشاك أما اهللا عز وجل فعلمه واسع يعين ال ميكن يقول 

وتعاىل الذين كفروا أعماهلم إما مثل ذلك أو مثل ذلك على سبيل الشك كما تقول مثال أنا رأيت  اهللا سبحانه

هذا الشيء وهو يشبه كذا أو كذا هذا ال ميكن أن يكون يف حق اهللا عز وجل إذن فأو للتنويع يف قوله أو  

  كظلمات يعين أعماهلم كظلمات إىل آخره

عميق يغشاه موج من فوقه أي الموج موج )) ظلمات في بحر لجي ك(( أو الذين كفروا أعمالهم السيئة "  
ظلمة البحر وظلمة الموج )) ظلمات بعضها فوق بعض (( من فوقه أي الموج الثاني سحاب أي غيم هذه 

األول وظلمة الثاني وظلمة السحاب أربع ظلمات إذا أخرج أي الناظر يده في هذه الظلمات لم يكد 
  "  تها ومن لم يجعل اهللا له نورا فما له من نور أي من لم يهده له لم يهتدأي لم يقرب من رؤي ايراه

هذه قسم ثاين من الكفار األول يف حال الكافر اتهد الذي يظن أن عمله ينفعه وهذا الثاين يف حال املقلد 

عروف البحر م )) كظلمات في بحر لجي(( الذي ال يدري يظن يسري مع العامل مع الكفار وهو ال يدري 

واللجي العميق وكلما كان البحر أعمق كانت ظلمته أشد هذا أيضا يغشاه موج يغشاه مبعىن يغطيه هذا الكافر 

  موج من فوقه موج أيضا أمواج عالية من فوقه سحاب طيب من فوقه موج ايش حد املوج الثاين من األول ؟

  ...الطالب:

  ة سيكون أظلم كلما عال من فوقه موجعند البحر ال أنا قصدي علوه ألنه يف احلقيق الشيخ: 



 - 4  -

  ...الطالب:

  من أين هذا ؟ الشيخ: 

  من السحاب الطالب:

  موج السحاب فوق ال قصدي موج من فوقه  الشيخ:

  ...الطالب:

  أي نعم أمواج لكن هل املانع املوج الثاين وايش اللي مييزه من املوج األول ؟ الشيخ: 

  ...الطالب:

ال باالجتاه يعين يتالقوا واحد من هنا جاي والثاين أعلى منه جاي من جهة ثانية إما أن يق هذه واحدة الشيخ:

علشان يتبني علو هذا على ذاك أو أا أمواج متالحقة يعين مثال موج مقبل ووراءه موج آخر أرفع منه فإذا حلقه 

جد األمر كذلك جتد صار موجا من فوقه موج أما أنه موج واحد ال ميكن يسبق بعضه البعض ومن شاهد البحر و 

أمواج متالحقة نعم أحيانا إذا انعكس اهلواء تتقابل وأحيانا تتالحق لكن هذه املتالحقة أيضا جتد سبحان اهللا 

  العظيم يعين مثل الدرج بعضها فوق بعض هذا هو ما ضرب اهللا سبحانه وتعاىل به املثل 

على ظننا يف طبقة واحدة ال يف طبقات  والسحاب يف احلقيقة مراتب يف اجلو ما هو )) من فوقه سحاب(( 

متباعدة جدا وهذا يعرفه اإلنسان إذا ركب الطائرة جيد أحيانا سحاب بينه وبني الطائرة من أسفل مثل ما بني 

السحاب واألرض وسحاب فوقه وبينه ، وبينه مثل ما بني الطائرة واألرض وهو بينهما وهذا شيء معروف 

قوله من فوقه سحاب مثل قوله من فوقه موج مبعىن أن السحاب يكاد يكون ومشاهد فالظاهر واهللا أعلم أن 

  مالصقا هلذه األمواج نعم ومنه الضباب ال شك أنه خيرج من سطح البحر 

  ...الطالب:

  نعم ميكن سواء كان قريب الشيخ:

  ...الطالب:

ا يشمل الضباب ألن د بالسحاب ماما فيه شك لكن أيهما أشد ؟ إذا قرب أشد وميكن أيضا أن ير  الشيخ: 

جدا لكثرا  واضحةحقيقة األمر أن الضباب سحاب ينسحب على األرض فإذا تبني ذلك صارت الظلمة 

ظلمات بعضها فوق بعض التهويل يف هذا املثل يعين كان يكفي أن يقول من فوقه سحاب لكن ألجل ويله يف 

النفس وبيان عظمته قال ظلمات بعضها فوق بعض مث ضرب مثال فقال إذا أخرج يده مل يكد يراها ما أقرب 

اليت ميكن أن ترى وميكن  املتحركةعضاء أقرب شيء لك من األبل هي شيء لك ؟ من أقرب ما يكون لك اليد 
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خترج وميكن أال خترج إذا أخرجت يدك مل يكد يراها وايش رأيكم هل معىن مل يكد يراها أنه يراها بصعوبة أو ال 

  يراها ؟ 

  ...الطالب:

  ذحبوا وال ما ذحبوا ؟ )) فذبحوها وما كادوا يفعلون(( ال يراها طيب  الشيخ:

  ...الطالب:

  طيب ذحبوا الشيخ: 

  يراها بصعوبة الطالب: 

أفعل فمعناه فعل  كدن تقريبا إن كاد إثباا نفي ونفيها إثبات فإذا قلت مل أو يقول النحوي يراها بصعوبة الشيخ:

ولكن بعد بعد ومل يكد يراها على هذه القاعدة رآها لكن بعد بعد الرؤيا وصعوبتها لكن الظاهر كما قال آخرون 

فإذا قلت كدت  قاربالشيء مثل غريها نفيها نفي وإثباا إثبات نعم لكن هي مبعىن من النحويني أن كاد نفس 

ال نفت اآلن ؟ اال ال ؟ ما فعلت لكن قاربت فهل هي أكدت و اأفعل أي قاربت أن أفعل هل أنت فعلت و 

ها كما قال أي مل يقرب أن يرا )) لم يكد يراها(( أثبتت املقاربة لكن علمنا انتفاء الفعل من املقاربة طيب 

(( فذبحوها وما   :املفسر إذن إذا كان ما يقرب يراها فانتفاء الرؤيا من باب أوىل وأحوط كذا وأما قوله تعاىل
ذحبوها بعد أن كانوا بعيدين ) فهذا لوال قوله ذحبوها ما دلت اآلية على أم ذحبوها لكن املعىن كادوا يفعلون )

بعد هذا البعد عن الفعل وبعد أن أجيبوا  أتتخذنا هزوابل قالوا لنبيهم عن الذبح وما قصدوه وال ننو أن ميتثلوا 

لطلبام ذحبوها فهمتم اآلن فتصري اآلية على ما هي عليه وكاد أيضا كغريها من األفعال نفيها نفي وإثباا إثبات 

بت الفعل يعين ومل لكن ملا كانت تدل على القرب صار الرجل إذا قال كدت أن أفعل معناه ما فعل ألن كلمة قار 

"ما كدت أصلي العصر أفعل مل أكد أفعل إذا ما سبق شيء يدل على الفعل فإنه يقني ما فعل مثل قول عمر 
"ما كدت " يعين ما قاربت صالة  العصر إذا صالها وال ما صالها ؟ ما صالها حتى كادت الشمس أن تغرب 

ة العصر حىت قاربت الشمس الغروب فلما يعين ما قاربت صال"أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب 

لكن   النيب صلى اهللا عليه وسلمقاربت الشمس الغروب قاربت صالة العصر هو ما صلى  إال بعد الغروب مع 

ألنه شغلهم الكفار إىل قرب فضال ان يصليها الصالة ما يأ له أن يقرب من الصالة  ...كأنه يف األول ما 

للصالة حىت  لتهيؤ هلا يقول ما يأت وال يؤومقاربة الصالة يا إخواين با غروب الشمس فما قارب أن يصلي

فاحلاصل صالة العصر بعد غروب الشمس  النيب صلى اهللا عليه وسلمقاربت الشمس أن تغرب وهلذا صلى مع 

ها من غري كإذن أن الصحيح خالف ما قاله بعض النحويني أن كاد إثباا نفي ونفيها إثبات بل الصواب أن كاد  



 - 6  -

أن إثباا إثبات ونفيها نفي لكنها هي مبعىن املقاربة وهلذا عدت عند النحويني من أفعال املقاربة فمن نفى أن 

يقارب الشيء فإنه قطعا مل يفعله ومن أثبت أنه مقارب له فهو أيضا مل يفعله ألن كلمة قاربت الفعل أي ومل 

ب فإن سبق ما يدل على فعله مثل يعلى فعله فإنه مل يفعله ط أفعله فإذا قيل مل يكد يفعل كذا ومل يسبق ما يدل

دل ذلك على أم كانوا قبل الذبح بعيدين عن االمتثال وما كادوا يفعلون إال  )) فذبحوها وما كادوا يفعلون(( 

نسان أن بعد اإلحلاح وبعد أن قالوا بني لنا وبني كما طلبوا بعد ذلك أجيبوا وهلذا يف احلقيقة هذه مثل ينبغي لإل

كذا ووراه كذا ألن هذا خطري وقد قال اهللا   ووراهعندما يأمر باألمر ال جيب أن يزيد على نفسه  هيعتربه لنفسه أن

) وهلذا ب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون )ل(( ونق : عز وجل

 أنه ملتزم ال بأس فيما بعد أن يتعلم فيما بعد فيما يقررال باس جيب على املسلم إذا علم بالشرع أن يستسلم و 

لكن املهم أن يستسلم أوال وال يورد إيرادات وشبهات وملا كذا  ؤال عن احلكمة ال ينايف االنقيادألن الساحلكمة 

   .وملا كذا مث بعد ذلك يسأل إذا شاء 

ب بقيعة حيسبه الظمآن ماء وقسم آخر  سبق أن اهللا تعاىل بني أن أعمال الكفار تنقسم إىل قسمني قسم كسرا

كظلمات يف حبر جلي وهذا التقسيم وهذا التنويع باعتبار حال الكفار فاألول واهللا أعلم ملن عنده فهم واجتهاد 

  ؟قيعةبوالثاين ملن عنده جهل وضالل كعوام الناس سراب بقيعة ال

  ...: الطالب

  لواسعة البعيدة القاع قاع األرض الغوراء ما هو السراب ؟مجع قاع وهي الفالة من األرض يعين األرض ا:  الشيخ 

  ...: الطالب

  بني هؤالء الكفار بني أعماهلم وهذا السراب ؟ يا حممد : طيب ما هو وجه الشبه الشيخ

  ...: الطالب

يا  الضمري يف عنده يعود على أي شيء)) ووجد اهللا عنده(( : فيكون أحوج ما كان إليه طيب قوله  الشيخ

  يل ؟امساع

  ...: الطالب

على رأي املؤلف على العمل فيكون هنا عائد على املشبه دون املشبه به وحيتمل أنه عائد على املشبه :  الشيخ 

  به يعين وجد اهللا عنده أي عند هذا السراب حينما مات من العطش فوفاه اهللا حسابه أي نعم

  ...: الطالب

  اه ؟ العميق من فوقه موج كيف كانت فوقية املوج ؟ البحر اللجي ايش معنيا امحد طيب  نعم:  الشيخ
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  ...: الطالب

  ما هذه الظلمات ؟ ...وايش هي  : نعم صحيح ظلمات بعضها فوق بعض الشيخ

  ...: الطالب

: ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة املوج األول وظلمة الثاين والسحاب نعم وإن كان يف الليل زادت  الشيخ

  )) يراها لم يكد(( الظلمات طيب قوله 

  ...: الطالب

هو نفي القرب لكن نفي للحقيقة يعين نفي قرب الرؤيا نفي للرؤيا ما قاله بعض النحويني من أن كاد : الشيخ 

  ال ؟  الانفيها إثبات وإثباا نفي هل هو صحيح و 

  ...: الطالب

  نعم لكن بالالزم يكون ذلك وحجتهم اليت قرروا به هذا الشيء : الشيخ
  ...: الطالب
  طيب هل يف اآلية دليل على ما قالوا ؟ ))  فذبحوها وما كادوا يفعلون(( :  الشيخ

  ...: الطالب

  هم يقولون فذحبوها وما كادوا يفعلون لكن فعلوا:  الشيخ

  ...: الطالب

  ألن نرى أن الفعل وما كادوا يفعلون لكن ما قاربوا أن يفعلوه لكنهم فعلوا :  الشيخ 

  ...: الطالب

  يصلح هذا اجلواب نعم .ما :  الشيخ

  ....: الطالب

  كيف نرد عليهم هذا السؤال .استدالهلم باالية  : طيب أي نعم  الشيخ

  ...وا أال يفعلوا ارب: أم ذحبوها بعد ما ق الطالب

هم يقولون أليس قد فعلوا ؟ بلى ولكن فعلهم ليس معلوما مما فعلوه من قبل الفعل ما هو معلوم فذحبوها :  الشيخ

أم ذحبوها ففهمنا أم ما ذحبوها وما قاربوا أن يذحبوها مفهوم  اما فهمن)) فذبحوها ( (لوال قوله تعاىل يعين 

هذا وال ال فإذن اآلية ليس فيه دليل وأنت إذا قلت ما كدت أفعل كذا معناه ما قاربت أن تفعله وإذا مل تقارب 

فهذه القرينة هي اليت تدل على الفعل لو قلت  لكن إن وجد قرينة تدل على فعلك أن تفعله فلست بفاعل له 
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ما كدت أن أصل دل على وصولك لكن ال يدل على حصول الشيء لكن كونك وصلت إىل و وصلت إىل البلد 

وجد ي ماملالبلد لو قلت سرت إىل البلد ومل أكد أصل هل يكون واصال ؟ ال يكون واصال وال مقاربا للوصول 

يراها وإذا مل ان الظلمات مل يكد يراها ايش معىن مل يكد يراها ؟ مل يقارب دليل إذن إذا أخرج يده يف هذه 

  يقارب أن يراها فإنه مل يراها 

كن له نور ي) يعين الذي مل جيعل اهللا له نورا مل (( ومن لم يجعل اهللا له نورا فما له من نور ) :مث قال اهللا تعاىل 

املؤلف هنا النور نورا معنويا أي من مل يهد اهللا قلبه للعلم جعل  نور أي من مل يهده اهللا مل يهتد فما له من

واإلميان فال أحد ينور قلبه فما له من نور مثل هذه اآليات اليت يذكرها اهللا تعاىل من يهد اهللا فال مضل له ومن 

آخر ؟ يضلل فال هادي له وما أشبه ذلك هل الغرض منها تقرير مذهب اجلربية كما استدلوا ا أو الغرض شيء 

اجلواب قطعا ليس الغرض من ذلك تقرير مذهب اجلربية ألن اجلربية مذهبهم باطل يبطله الشرع والعقل والفطرة 

لكن الغرض من ذلك أال يعتمد اإلنسان على نفسه وأن يكون دائما يلجأ إىل اهللا عز وجل يف طلب اهلداية 

 ال يقرر أمرا باطال يبطله العقل واحلس وعلى كل من املعلوم أن اهللافوطلب النور وطلب التوفيق وغري ذلك وإال 

حال يقول اهللا عز وجل إذا مل جيعل اهللا لإلنسان نورا يهتدي به فما له من نور وأتى باجلملة االمسية الدالة على 

 ألن من زائدة ونور نور الثبوت واالستمرار فما له من نور وأكد انتفاء النور عنه مبن الزائدة بقوله منأي شيء 

  مبتدأ مؤخر أي فليس له نور 

إذن نعلم من هذا أن اهللا سبحانه هو ا لذي يتصرف يف ملكه كما يشاء وأن من أعطاه اهللا النور فهو على نور 

من ربه ومن مل يعطه اهللا نورا فما له من نور ومن أين يأتيه النور وقد حجب اهللا النور عنه ولكن اعلم أيضا أن 

يس منعا لفضله تبارك وتعاىل فإنه ذو الفضل العظيم والعطاء أحب إليه من املنع حجب اهللا النور عن العبد ل

(( واهلداية أحب إليه من اإلضالل ولكن ألن املرء نفسه هو الذي منع عن نفسه هذا النور واتل قول اهللا تعاىل 
فاعلم أنما ((  عنهواعرضوا يعين عن احلق ))  فإن تولوا(( واتل قول اهللا تعاىل ))  فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم

يتبني لك أن إضالل اهللا للعبد وحجب النور عنه بسبب نفسه هو الذي ))  يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم

فعلى كل حال اآلية هذه تدل على أنه ينبغي بل جيب على املرء أن  مل يهتدوالعياذ باهللا مل يهد يعين هو الذي 

ن ينور قلبه ألن من مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور هذا منطوق اآلية مفهوم يلجأ إىل اهللا دائما بأن يسأله أ

اآلية من جعل اهللا له نورا فال أحد حيجب عنه نور اهللا عز وجل إذن اآلية الكرمية تدل على أمرين أحدمها منطوق 

  والثاين مفهوم املنطوق من حجب اهللا النور عنه

  ....: الطالب
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قيدناها به فما له من نور وقلنا أتى باجلملة االمسية تدل على الثبوت  حنن االية من نفس...:ال  الشيخ

واالستمرار وأكد انتفاء النور عنه مبن زائدة ألن من الزائدة تفيد العموم هذا منطوق اآلية مفهومها من جعل اهللا 

   له نورا فال أحد حيجبه عنه من نوره تبارك وتعاىل 

) أمل تر اهلمزة لالستفهام الداخل على النفي  يسبح له من في السماوات واألرض )(( ألم تر أن اهللا :مث قال

يعين قد شرحنا لك صدرك أمل تر ))  ألم نشرح لك صدرك(( وإذا دخل االستفهام على النفي أفاد التقرير مثل 

أقول إذا مت يا سامي فهيعين قد رأيت فاهلمزة باالستفهام إذا دخلت على النفي تفيد التقرير أي إثبات ما ذكر 

دخلت مهزة االستفهام على النفي أفادت التقرير أي إثبات ما ذكر ال نفيه مثال قال اهللا للنيب صلى اهللا عليه 

   .)(( ألم نشرح لك صدرك ) :وسلم

  


